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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 
všude, kde je hodnocení jiné než OK. 
 
K celé práci lepší OK horší nevyhovuje
Obtížnost zadání     
Splnění zadání     
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti     
Komentář   Cílem práce bylo implementovat interaktivní disassembler spustitelných souborů 
pro platformu AMD64. Tento cíl se autorovi podařilo splnit, vytvořený nástroj nejen že 
funguje jako disassembler s interpretací symbolů, ale mimo jiné také vizualizuje cíle skoků, 
interpretuje podmínky podmíněných skoků a jednodušší případy volacích konvencí. 
Interaktivní část disassembleru je navíc rozumně snadno rozšiřitelná pomocí plug-inů v jazyce 
Python. 
 
Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace     
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu     
Analýza     
Vývojová dokumentace     
Uživatelská dokumentace     
Komentář   Nejzásadnějším nedostatkem práce je neexistující analýza. Většina předloženého 
textu představuje vývojovou a uživatelskou dokumentaci (ta je poměrně podrobná), tedy ex-
post popis provedené implementace. 
 
Autor tak zcela rezignuje na analýzu zásadních otázek jako je volba implementačního jazyka 
(zda by nebylo například vhodnější implementovat i jádro aplikace např. Pythonu), návazně 
na to volba jazyka pro plug-iny, volba uživatelského rozhraní (výsledná aplikace využívá 
možností toolkitu GTK+ jen minimálně a spíše připomíná curses aplikaci), volba knihovny 
pro čtení spustitelných souborů (srovnání libelf s jinými alternativami) atd. 
 
Také se zdá, že celková architektura aplikace spíše vznikla živelně a není předem detailně 
promyšlena. V implementaci není například patrná nějaká vrstva abstrakce mezi jádrem a 
kódem specifickým pro zpracování strojového kódu AMD64, přičemž možnost podporovat 
v budoucnu také jiné instrukční sady se zde přirozeně sama nabízí. 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie     
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování     
Stabilita implementace     
Komentář   Rozsah implementace a celková kvalita vypracování zhruba odpovídá běžným 
požadavkům na bakalářskou práci. 
 
Z hlediska funkcionality lze implementaci vytknout několik drobnějších problémů: ELF32 
spustitelné soubory disassembler částečně chybně interpretuje jako 64bitové (ukazuje špatné 
přípony instrukcí indikující velikost operandů, špatné varianty registrů a špatný scale), čtení 
ELF souborů vyrobených pro jiné platformy než GNU/Linux (případně nestandardně 
linkované) působí disassembleru značné potíže. Vizualizace skoků by mohla být přehlednější 
(selektivní vypínání a zapínání zobrazení jednotlivých šipek, zobrazení více kompletních 
šipek paralelně), uživatel by možná také ocenil možnost přepínání mezi variantami mnemonik 
instrukcí, které mají shodný opkód. 
 
Jak již bylo uvedeno výše, celková architektura implementace by mohla být více modulární. 
 
Zdrojové kódy působí relativně přehledně a srozumitelně, větší míra dokumentačních 
komentářů by jim však výrazně prospěla. V případě funkcí v C dokumentační komentáře 
prakticky zcela chybí (i u veřejných funkcí), v případě ukázkových plug-inů v Pythonu jsou 
velmi skromné i komentáře v kódu. Pro snadnější překlad na různých platformách by nebylo 
na škodu využít nějaký pokročilejší buildovací systém (přinejměnším GNU Autotools). 
 

Celkové hodnocení Dobře   
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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